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\ymkw 

 
Aky {ioefnXmkl{k\makvtXm{Xamema{´ky 

hin\ymZnhmKvtZhXm Ejbx  

A\pãp]v Oµx  

{ioefnXm]ctaizco tZhXm  

{ioaZzmKv`hIqtSXn _oPw 

a[yIqtSXn iànx  

iànIqtSXn IoeIw  

{ioefnXmalm{Xn]pckpµco{]kmZkn²nZzmcm 

Nn´nX^emhm]vXyÀtY Pt] hn\ntbmKx  
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[ym\w  

Hmw 

knµqcmcpWhn{Klmw {XnWb\mw 

amWnIyauenkv^pcXv 

Xmcm\mbItiJcmw kvanXapJoþ 

am]o\ht£mcplmw 

]mWn`ymafn]qÀWcXv\NjIw 

ctàmXv]ew _n{`Xow 

kuaymw cXv\LSØcàNcWmw 

[ymtbXv ]cmaw_nImw 

 

AcpWmw IcpWmXcwKnXm£ow 

[rX]mim¦pi]pjv]_mWNm]mw 

AWnamZn`ncmhrXmw abqssJ-þ 

clantXyh hn`mhtb `hm\ow 

 



�ീ ലളിതാസഹ�നാമേസാതാ 
 

 

4 
 

[ymtbXv ]Zvamk\Ømw hnIknXhZ\mw 

]Zva]{XmbXm£ow 

tlam`mw ]oXhkv{Xmw IcIenXekXv 

tla]Zvamw hcmwKow 

kÀhme¦mcbpàmw kXXa`bZmw 

`à\{amw `hm\ow 

{iohnZymw im´aqÀXnw kIekpc\pXmw 

kÀhk¼Xv{]Zm{Xow 

 

kIp¦pa hnte]\maenINpw_nIkvXqcnImw 

kaµlkntX£Wmw kicNm]]mim¦pimw 

AtijP\tamln\ow AcpWamey`qjmw_cmw 

P]mIpkpa`mkpcmw P]hn[u kvatcZw_nImw 
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അഥ �ീ ലളിതാസഹ�നാമേസാതാ 

�ീമാതാ �ീമഹാരാജീ �ീമീിാഹാസേനാസരീ  
ചിദഗി ി  സാ്താ േദൂതാ േ സകദയതാ   
ഉദയദദ്ാാ സഹ�ാ്ാ ച  താദ� സമനസിതാ  
രാഗസസ്ര രാാാശയാ ോാോതാരാാോാേസലാ   
മേനാ്േരപ േതാദ ാ രാതപാത സാ താ  
നിജാരു  ്ാാര മേദദതജാ  മ ലാ   
ചമതാോാത ക ാഗ സനഗഗിത ലസതദതചാ  
ിരൂിവമുി േ�ുീ തനതദേതാ്ീര മ ിതാ   
അഷമീചീ ൂിവാജദളിത സല ോാ്ിതാ  
കുചീ തലലാ് ാഗനാ്ി ൂിോവതാ   
ൂദനസര മാാഗലയ യഹേതാരു ചിണിതാ  
ൂ�ലകീ രരീൂാഹ ചലപീനാ് േലാചനാ   
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നൂചമത ക ാ് നാസാദ  ൂിരാജിതാ  
താരാതാനി തിരിാരി നാസാ്രു ്ാണരാ   
തദമദബമഞരീ ീ  തുേ ാര മേനാഹരാ  
താ്ല കഗളീ്ത തരേനാപര മ ലാ   
രദദമരാഗ ാിലാദ�ിരരി്ാൂി തേരാല്ൂ  
നൂൂി�മ ബിാബ�ീ നയ്ാരി രദനരദാ0

1    
ശു ൂിദയാാരാതാര ദസിജരലദതി ദസേ ാേസലാ  
ത�ദര ൂീ്ിതാേമാദ സമാത�ി0 ദിഗനരാ   
നിജ സണാര1

2 മാധ േ ൂിനിവി�ി ത തരരീ   
മവസിത  ്ാാര മേതദതാേമാ മാനസാ   
അനാതലിത സാദായ ചിചത�ീ2

3 ൂിരാജിതാ   

                                                           
1 ദാനരദാ (രാഠേ്ദാ)  
2 നിജ സാലാര (രാഠേ്ദാ) 
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താേമാ ബു മാാഗലയ സത ോാ്ിത തഗരാ   
തനതാാഗദ േതയര തമനീ   ജാനസിതാ  
രത്നേൂ  ചിനാത േലാല കാാ മലാനസിതാ   
താേമാസര േ മരത മുി  തിരു സനീ  
നാ്യാലൂാല േരാമാളീ ലതാ മല ിചദസ ീ   
ലകയേരാമ ലതാോരതാ സകേ   മേയമാ  
സന്ാര ദലപേയ രധബഗ ൂലിത ാ   
അരുാരു ണതനണാ് ൂഭ ്ാസസതദ ത്ീത്ീ  
രത തിലിുിതാ രമയ രാനാ ദാമ ്വിതാ   
താേമാ ജാത ണസന്ാഗയ മാ ോേൂാര ദസ ാനസിതാ 
മാുിതയ കി്ാതാര ജാാദസ  ൂിരാജിതാ   
ഇീേഗാര രരികി  സരതുാ് ജാൂിതാ  

                                                                                                    
3 ചചത�ീ (രാഠേ്ദാ) 
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ഗശഢഗാ ്ോാകൂ ജ ിൃ  രദാനസിതാ   
നു ദീേിതി സാഛ  നമേന തേമാഢുാ  
രദദസ   ്ാജാല രരാാത സേരാരഹാ   
ാിഞാന3

4 മുിമഞീര മ ിത �ീ രദാാചജാ   
മരാളീ മവഗമനാ മഹാലാൂുയ ോൂേിൂ   
സ�സാരരുാനൂദയാാഗീ സ�സാ�വ്രു ്വിതാ  
ാിൂ താേമാസരാലസാ ാിൂാ സസാേീന ൂണ്ാ   
ണേമര മേയ യ്ദഗസാ �ീമ ഗര നാ ിതാ  
ചിനാമുി യഹാനസാ രാ തജാസന സിതാ   
മഹാരദദമാ്ൂീ സാസാ തദാബൂന ൂാസിനീ  
ണോസാഗര മേയസാ താമാകീ താമദാ ിനീ   
േദൂ�ിരഗു സാൂാത � മാനാത ്ൂ്ൂാ  

                                                           
4 സിഞാന (രാഠേ്ദാ)  
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് ാണര ൂേോദധാ ാാിേസനാ സമനസിതാ   
സമതദതരീ സമാ്ശ സി ര �ജ േസൂിതാ  
അാസാ്ശാേിൂിതാാസ േതാ്ി േതാ്ി്ിരാിതാ   
ചാരാജ രഥാ്ശ സേ�സാാകേ രരിപതാ  
േഗ ചാ രഥാ്ശ മമിുീ രരിേസൂിതാ   
തിരിചാ രഥാ്ശ ദ നാഥാ കര താ  
ജസാലാ മാലിനിതാകി  ൂപി ാതാര മേയഗാ   
് ്സനയ ൂേോദധാ ാാി ൂിാമ ഹ�ിരതാ  
നിതയാ രരാാമാേ്ാര നിരീകു സക താ   
് കത ൂേോദധാ ബാലാ ൂിാമ നവിതാ  
മമിുയാബാ ൂിരചിത ൂിവാഗ ൂേ േതാവിതാ   
ൂിശാ  ാുഹരു ൂാരാഹീ ൂീ േ നവിതാ  
താേമാസര കുാേലാത ത ിത �ീഗേുാസരാ   
മഹാഗേുാ നിവില  ൂിവ മ  ഹ�ിദതാ  
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് ാണേരീ നി നാ ാഭ  തയഭ ൂ�ി�ാുീ   
തരാാഢലി നേുാതദര  നാരാ ു ദാാാതിൂ  
മഹാ രാശരതാഭാഗി നി ാിാണര ്സനിതാ   
താേമാസരാഭ നി നഗദേ സ് ാണര സനയതാ  
തേജാേരീ മേഹീാദി േദൂ സാസത ്ൂ്ൂാ   
ഹര േനതാഗി സാദഗദേ താമ സഞീൂണനനവേിൂ  
�ീമദസാഗദ്ൂ ്്്ത സസ്ര കു രലജാ   
തണാേൂ ത്ി ര േന മേയ്് സസ്രിുീ  
ാാി ്്്തതാര  ത്യേോ്ാഗ ോരിുീ   
മല മമാതിതാ മല്്ത  തേളബരാ  
ിലാാ്തത രസിതാ ിലസാേതത രാലിനീ   
ിലാാഗനാ ിലാനസാ ണതനളിനീ ിലേ ാഗിനീ  
അിലാ സമ ാനസാ സമ ാചാര തതദരരാ   
മലാോ്രത നില ാ തജന്ി ൂിേ്ദിനീ  
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മുിാരാനരദിതാ ൂിൃന്ി ൂിേ്ദിനീ   
ആജാ ചാാനരാലസാ ര ന്ി ൂിേ്ദിനീ  
സഹ�ാരാാചജാ്ശാ ണോ സാരാ്ിൂ�ി ുീ   
തഡിണതാ സമരചിൂ വ്ദചോാരരി സാസിതാ  
മഹാസാിൂ ി ലിനീ ബിസത  തനീ സീ   
്ൂാനീ ്ാൂനാഗമയാ ്ൂാരുയ ിഠാരിതാ  
്  ി ാ ് മൂ ് ിവദാ ണസന്ാഗയദാ ിനീ   
്ാി ി ാ ്ാിഗമയാ ്ാിൂായാ ് ാരഹാ  
ാാാ്ൂീ ാാരദാരാേയാ ാ�സാ ുീ ാാതദാ ിനീ   
ാാലരീ �ീതരീ സാേസീ ാര ീ നി്ാനനാ  
ാാേതാദരീ ാാനിമതീ നിരാോരാ നിരഞനാ   
നിേലേ�്രാ നിാനലാ നിതയാ നിരാതാരാ നിരാിലാ  
നി��ീുാ നിഷലാ ാാനാ നിഷാമാ നിരരാൂാ   
നിതയകാാ നി�സി�താരാ നി�രാാ നിരാ� ാ  
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നിതയശുാ നിതയചുാ നിരൂദയാ നിരനരാ   
നിഷാരുാ നിഷളലാ നിരരാേിിി രീാസരാ  
നീരാഗാ രാഗമഥനീ നിമദേദാ മദനാാിനീ   
നിശിനാ നിരഹാതാരാ നിോാ�ിഹാ േമാഹനാാിനീ  
നിൂ മമാ മമതാഹമീ നി ാരാ രാരനാാിനീ   
നിേ�ാോ ോാോമനീ നിേലോ്�്ാ േലാ്നാാിനീ  
നിസാാ ാ സാാ വീ നിവിൂാ ്ൂനാാിനീ    
നി�സി�ത ാദ നിരാബാോ നിേവാദാ േ്ദനാാിനീ  
നിിാാാാ ാതധമഥനീ നി�ി ാ നി രിനഹാ   
നിസലാ നീലചിിരാ നിരരാ ാ നിരതയ ാ  
ദലോ്്ാ ദാോമാ ദാോര ദൂുഹമീ ണു ദാ   
ദഷഷരാ ദരാചാര ാമനീ േദാവൂേി താ  
സ�സാജാ സാീതരുാ സമാനാേിതൂേിദതാ   
സ�സാാാിമ ീ സ�സമമാഗലാ സദദഗതി ദാ  
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സേ�സിാസരീ സ�സമമ ീ സൂദേൂമദമ സസ്രിുീ   
സേ�സ മാതിതാ സ�സൂ തമ്രാ മേനാപനീ  
മാേഹാസരീ മഹാേദൂീ മഹാലകീദാ്ൂഡ ി ാ 
മഹാ്രാ മഹാാജയാ മഹാരാതത നാാിനീ  
മഹാമാ ാ മഹാസ്സാ മഹാാാിാനഹാരതിൂ   
മഹാേ്ാഗാ മ്ഹാസ ോ മഹാൂീ ോ മഹാബലാ  
മഹാചുിമദേഹാസിുിാബഹാേ ാേഗാസേരാസരീ   
മഹാതമാ മഹാമമാ മഹാ മാ മഹാസനാ  
മഹാ ാഗ ാമാരാേയാ മഹാ്്രൂ ാജിതാ   
മേഹാസര മഹാത  മഹാതാ ൂ സാകിുീ  
മഹാതാേമാ മഹിവീ മഹാതികര ണവരീ   
ച ൂവഷധരചാരാശയാ ച ൂവഷിതലാമ ീ   
മഹാച ൂ വഷിേതാ്ി േ ാഗിനീ ഗുേസൂിതാ   
മാൂിദയാ ചീൂിദയാ ചീമ ല മേയഗാ  
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ചാര്രാ ചാരഹാസാ ചാരചീ തലാേരാ   
ചരാചര ജഗ ാഥാ ചാരാജ നിേതതനാ  
രാ�തീ രദദമന നാ രദദമരാഗ സമ ്ാ   
രാ േ താസനാസീനാ രാതജ സസ്രിുീ  
ചിപ ീ രരമാനവാ ൂിജാന ൂന്രിുീ   
േയാന േയാ് േേയ ്രാ ോാ�ീോ ൂിൂേിരതാ 
ൂിാസ്രാ ജാഗരിുീ സസരനീ ്തജസാതിതാ   
ണ ാ  ാജാതിതാ   ോ സ�സാ ൂസാ ൂിൂേി�ാതാ  
സഷിതതേീത തജ്രാ േഗാ േീ േഗാൂിവ്രിുീ   
സാഹാരിുീ ര ്രാ തിേരാോന തരീാസരീ  
സദാാിൂാാനഹദാ രാാതയ രരാ ുാ   
്ാാമ ല മേയസാ ്്രൂീ ്ഗമാലിനീ  
രദദമാസനാ ്ഗൂതീ രദദമനാ് സേഹാദരീ   
ഉേപവ നിമിേവാതദര  ൂിര   ൂനാൂലീ  
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സഹ� ാീ�മൂദനാ സഹ�ാകീ സഹ�രാതദ   
ആതജ തീ് ജനനീ ൂുോൂ�മൂിോ ിനീ  
നിജാജാ്ര നിഗമാ കുയാകുയ മല ദാ   
�തി സീമന സിസരീ ാത രാദാാ ാലിതാ  
സതലാഗമ സേവാഹ ശാി സ്് ണമനാിതാ   
കരവാോോ ദാ ാുോ  േ്ാഗിനീ  ൂേനാസരീ  
അാബിതാനാദി നിേനാ ഹരിതേജീ േസൂിതാ   
നാരാ ുീ നാദ്രാ നാമ്ര ൂിൂേിനതാ  
�ീാതാരീ �ീമതീ ഹദയാ േഹേ ാരാേദ  ൂേി താ   
രാജ രാജാചേിദതാ രാജീ രമയാ രാജീൂേലാചനാ  
രഞനീ രമുീ രസയാ രുതദതിലിുി േമുലാ   
രമാ രാേത�ൂദനാ രതി്രാ രതി ി ാ  
രകാതരീ രാകസവീ രാമാ രമുലമ്ാ   
താമയാ താമതലാ്രാ തദാബ ിണമ  ി ാ  
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തലയാുീ ജഗതീതവാ തരുാ രസ സാഗരാ   
തലാൂതീ തലാലാരാ താനാ താദാബരീ ി ാ  
ൂരദാ ൂാമന നാ ൂാരുീ മദ ൂിഹസലാ   
ൂിാസാേിതാ േൂദേൂദയാ ൂിഗയാചല നിൂാസിനീ  
ൂിോതീ േൂദജനനീ ൂിൃമാ ാ ൂിലാസിനീ   
േകതസസ്രാ േകേതാീ േകതേകതജരാലിനീ  
ക ിുി ൂിനി േ�ാാ േകതരാല സമ േി�താ   
ൂിജ ാ ൂിമലാ ൂവയാ ൂവാര ജന ൂീലാ  
ൂാഗസാദിനീ ൂാമേതാീ ൂപിമ ല ൂാസിനീ   
്ാിമതദ ത ലതിതാ രശരാാ ൂിേമാചിനീ  
സാഹതാോവ രാവ ാ4

5 സദാചാര  ൂതി�ാതാ    
താരത ാഗി സന  സമാ്ാദന ചീിതാ  

                                                           
5 രാു ാ (രാഠേ്ദാ) 
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തരുീ താരസാരാേയാ താമേയാ തേമാരഹാ   
ചിതിസതദരദ ലകയാാോ� ചിേദതരസ ്രിുീ  
സസാതാനവ ലൂീ്ത തജാദയാനവ സനതിൂ   
രരാ  തയ്ചിതീ്രാ രായനീ രരേദൂതാ  
മേയമാ ്ൂുരീ്രാ ്ാ മാനസ ഹാസിതാ   
താേമാസര  ാുനാഡീ ാതജാ താമാജിതാ  
യാഗാര രസ സാാുോര ജ ാ ജാലഗര സിതാ   
ഓഡയാുരീഠ നില ാ ബി� മ ലൂാസിനീ  
രേഹാ ാഗ ാമാരാേയാ ത ൂുത ി താ    
സദയൂ സാദിനീ ൂിാസ സാകിുീ സാകിൂേി താ  
വഡാഗേദൂതാ കാാ വാഡദഢുയ രരിാരിതാ   
നിതയീി ാ നിരരമാ നി�സാ�ുണു ദാ ിനീ  
നിതയാ േവാഡാിതാ ്രാ �ീതണാണ  ാരീരിുീ   
 ്ാൂതീ  ്ാ്രാ  സിുാ രരേമാസരീ  
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മല ാതിരൂയാാ ൂയാാൂയാ സസ്രിുീ   
ൂയാരിനീ ൂിൂിോതാരാ ൂിദയാൂിദയാ സസ്രിുീ  
മഹാതാേമാ ന ന ികദാ്ാദ ണതനകദീ   
്ാ ഹാ േമ തേമാേ്ദ ്ാാമദദ്ാാ സനതിൂ  
ാിൂഷതീ ാിൂാരാേയാ ാിൂമവിൂ� ാിൂലരീ   
ാിൂ ി ാ ാിൂരരാ ാിേഷഷാ ാിഷാജിതാ  
അ േമ ാ സസ താാാ മേനാൂാചാമേഗാചരാ   
ചിരാിേശതനാ്രാ ജഡാാിജദേഡാതിതാ  
ഗാ തീ ൂയാഹതിൂ സഗയാ ദസിജിവ നിേവൂിതാ   
ത്സാസനാ ത്സമ ീ രാേതാാാനര സിതാ  
നിസീമമഹിമാ നിതയണ നൂനാ മദാാലിനീ    
മദഘുേി�ിത രാാകീ മദരാ്ല ഗ ്ൂ  
ചവന  ൂദിിാാഗീ ചാേമ  ിണമ  ി ാ   
ിാലാ േതാമളാതാരാ ിരിണാ ിേലാസരീ  
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ിലി ാല ാ ണതനളമാാേ� തതദരര േസൂിതാ   
ിമാര ഗുനാഥാാബാ  ഷിൂ കഷിാ തി്് തിൂ  
ാാനിൂ സസസിമതീ താനിിിവിനീ ൂിവനാാിനീ   
േതേജാൂതീ തിന നാ േലാലാകീ താമ്രിുീ  
മാലിനീ ഹാസിനീ മാതാ മല ാചലൂാസിനീ   
ണകുീ നലിനീ ണ ൂ ോാ്നാ ണരനാ ിതാ  
താലതണീ താനിമതീ േകാ്ിുീ സക്രിുീ   
ൂേോസരീ ൂാമേദൂീ ൂേ ാൂസാ ൂിൂേിുതാ   
സിേുാസരീ സിുൂിദയാ സിുമാതാ  ാസസിനീ   
ൂിശുിചാ നില ാലലരാൂുോ  തിേലാചനാ  
ു്സാ്ദഗാദി  ഹരുാ ൂദ്നത സമനസിതാ   
രാ സാ  ി ാ തസതദഥാ രശേലാത ് ലരീ  
അാതാദി മഹാാാി സാിതാ ഡാതിനീാസരീ   
അനാഹതാാ നില ാ ായാമാ്ാ ൂദനദസ ാ  
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ദാേ�ാേസലാലക മാലാദി േരാ രേിരസാസിതാ   
താലരാതയാദി ാണായനൂ ിതാ വിഗദണേനദന ി ാ  
മഹാൂീേരീ ൂരദാ രാതിുയാബാ സസ്രിുീ   
മുിാരാാ നില ാ ൂദനത  സാകതാ  
ൂോദിതാകേോേരതാ ഡാമ ോദി്ിരാിതാ   
രാൂുോര മാാസനിൂാ ഢഡാ   ീത മാനസാ  
സമസ്ാ ണുദാ ലാതിനയാബാ സസ്രിുീ   
സസാേിൂാനാാചജഗതാ ച �ി�മേനാഹരാ  
സലാദയാകേ സമ ാ രീതൂുോ�ാലതിഗ�ിതാ   
േമേദാനിൂാ മധ ീതാ ബഗിനയാദി സമനസിതാ  
ദേയ ാസാ ഹദ ാ താതിനീ ്ര ോരിുീ   
മലാോരാജാ്ശാ രാ ൂ�ാലസിസാസിതാ  
അാാാദി  ഹരുാ ൂരദാദി നിേവൂിതാ   
കദദണഗനദനാസാ ചി്ാ സാതിനയമദബാ സസ്രിുീ  
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ആജാ ചാാാ നില ാ ശീൂുോര വഡാനനാ   
മോസാസാ ഹാസൂതീ കുയ ാാി സമനസിതാ  
ഹരി ാ് ത രസിതാ ഹാതിനീ ്ര ോരിുീ   
സഹ�ദല രദദമസാ സ�സരൂേുോ ര ോാ്ിതാ  
സ�സാ കേേരാ ശീ സാസിതാ സ�േതാകുീ   
സ�സന ദന  ീതചി്ാ  ാതിനയാബാ സസ്രിുീ  
സസാഹാ സസോലമതിോൂോ �തിൂ ഃതിരാ്മാ   
കുയതീവിൂര കുയല്യാ കുയ�ൂു തീവുനാ   
കേലാമജാ േി�താ ബഗ േമാചനീ ബതാരാളതാ 
ൂിമ�ാ്രിുീ ൂിദയാ ൂി ദാദി ജഗതദ സൂ  
സ�സാൂയാേി  ാമനീ സൂദേൂമദ്തധ നിൂാരിുീ   
അനഗുയാലചിനയ്രാ തലിത വ നാാിനീ  
താതയാ നീ താലഹമീ തമലാക നിേവൂിതാ   
താാബല ാരിത കുീ ദാഡിമീ ിണമ  ്ാ  
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ാഗാകീ േമാഹിനീ കുയാ ാഡാനീ മിത്രിുീ   
നിതയ് ാ ്ാനിേിിിത മീ നിുിേലാസരീ  
്മതയാദി ൂാസനാല്യാ മഹാ ള  സാകിുീ   
രരാ ാാിൂ രരാ നിൂാ  ജാനൂന ്രിുീ  
മാേസീരാനാലസാ മ്ാ മാ്താ ൂുേി്രിുീ  
മഹാ്തലാസനില ാ ാുാല ാദ േദാേോ  
മഹനീ ാ ദ ാമവി�്ാുഹാസാാാജയ ാാലിനീ   
ആതൂിദയാ മഹാൂിദയാ �ീൂിദയാ താമേസൂിതാ  
�ീ േവാഡാാകരീ ൂിദയാ തി്്ാ താമേതാ്ിതാ   
ത്ാക തിലരീ ്ത തമലാ േതാ്ി േസൂിതാ  
ാിരൂസിതാ ചീനി്ാ മാലേസീോൂ ്ാ   
ഹദ സാ രൂി ുയാ തിേതാുാനര ദീരിതാ  
ദാകാ ുീ ്ദതയഹമീ ദക ജ ൂിനാാിനീ   
ദരാേവാലിത ദീദാ കീ ദരഹാേസാേസലാ�ിുീ 
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ഢരമവി��രുനിേിേനാദമാതാ ഢഹജപ്ൂ   
േദേൂാീ ദ നീതിസാ ദഹരാതാാ ്രിുീ  
 തിരാുയ രാതാന തിഥി മ ല ാജിതാ   
തലാതിതാ തലാനാഥാ താൂയാലാര ൂിേനാദിനീ5

6   
സചാമര രമാ ൂാുീ സൂയ ദകിു േസൂിതാ   
ആദിാാിരേമ ാലലതാ രരമാ രാൂനാാതിൂ  
അേനതേതാ്ി തജാ  ജനനീ ദിൂയൂിനഹാ   
ീീാതാരീ േതൂലാ ഢഹയാ ്തൂലയ രദദാ ിനീ  
തികരാ തിജഗദസവയാ തിമവിദഭിദോാസരീ   
തയകരീ ദിൂയഗഗാശയാ സിസര തിലതാാിതാ  
ഉമാ ്ാേലീതന ാ ണഗനരീ ഗഗ� േസൂിതാ   
ൂിാസഗവാ�ാ സസുേൂഗവാ�ാലൂരദാ ൂാഗേീാസരീ  

                                                           
6 ൂിേമാദിനീ (രാഠേ്ദാ) 
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േയാനഗമയാലരരിേരദയാ ജാനദാ ജാനൂിനഹാ   
സ�സമേൂദാന സാേൂദയാ സതയാനവ സസ്രിുീ  
േലാരാക ാചേിതാ ലീലാീ  തജാ  മ ലാ   
അദായാ ദായരഹിതാ ൂിജാതീ േൂദയൂേിദതാ  
േ ാഗിനീ േ ാഗദാ േ ാഗയാ േ ാഗാനവാ കഗഗരാ   
ഇരാാാി ജാനാാി ാി ാാാി സസ്രിുീ  
സ�സാദോരാ ണ തിൂാ സദസ ര ോരിുീ   
അഷമവി�രജാ്ജതീ 6

7 േലാത ാതാ ൂിോ ിനീ   
ഏതാതിനീ ്മ്രാ നി് സതാ ്ദസതൂേിതാ   
അ ദാ ൂണദാ ിുാ തജാ്തതയ സസ്രിുീ  
ബഹതീ താജുീ താജീ തജാനവാ ബലി ി ാ   
്ാവാ്രാ ബഹേീനാ ്ാൂാ്ാൂ ൂിൂേിലതാ  

                                                           
7 അജാേജതീ (രാഠേ്ദാ) 
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ണുാരാേയാ ശ്തരീ ോാ്നാ ണല്ാഗതിൂ   
രാജരാേജാസരീ രാജയദാ ിനീ രാജയൂണ്ാ  
രാജതദാരാ രാജരീഠ നിേൂാിത നിജാ�ിതാ   
രാജയലകീൂ േതാാനാഥാ ച രാഗ ബേലാസരീ  
സാാാജയ ദാ ിനീ സതയസഗാ സാഗരേമുലാ   
ദീകിതാ ്ദതയാമനീ സ�സരേലാത ൂാലരീ  
സ�സാ�ാാേസദാതീ സാൂിതീ സ ിദാനവ ്രിുീ   
േദാ താലാരരിരി ാ സ�ഗാ സ�സതേമാഹിനീ  
സരസസതീ ാാഭമ ീ ഢഹാാബാ ഢഹയ്രിുീ   
സേ�സാ രാേിൂിനി �ാാാ സദാാിൂ രതി�താ  
സ�ദാേ ാസരീ സാേസീ ഢരമ ല ്രിുീ   
ിേലാ്ീുോേ� ്ഗാരാേയാ മാ ാ മധമതീ മഹീ  
ഗുാാബാ ഢഹയതാരാേയാ േതാമളാാഗീ ഢര ി ാ   
സസതമാ സ�തേമാീ ദകിുാമവി� ്രിുീ  
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സനതാദി സമാരാേയാ ാിൂജാന  ദാ ിനീ   
ചിതദതലാലലനവ തലിതാ േ മ്രാ  ി ലരീ  
നാമരാരാ ു  ീതാ നവിൂിദയാ നേ്ാസരീ   
മിഥയാ ജഗദേിൂാനാ കാിദാ കാി്രിുീ  
ലാസയ ി ാ ല തരീ ലോ രാ്ാദിൂവിതാ   
്ൂദാൂ ണോിഷിൂ രാരാരുയ ദൂാനലാ  
ദനവാസഗയ തലൂാതലാ ജരാേസാന രൂി ്ാ   
്ാഗയാാി ചീിതാ ്ാ ചി്േതതി ൂനാൂനാ  
േരാഗര�ത ദാേ്ാളിാ്ചതധദാര ിഠാരിതാ   
മേഹാസരീ മഹാതാലീ മഹാനാസാ മഹാാനാ  
അരുോര ച ിതാ ച ക ാണര നി്ദിനീ   
കരാകരാതിതാ സൂദേേ ാേതാീ ൂിാസോരിുീ  
തിൂനദാതീ ണ്ഗാ തയാബതാ തിഢുാതിതാ   
സസനാര ൂാദേദാ ശുാ ജരാക  നി്ാാതിൂ  
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ഓേജാൂതീ ദധതിേരാ  ജ്രാ  ി �താ   
ദരാരാേയാ ദരാേ�ാ�ാ രാ്ലീ ിണമ ി ാ  
മഹതീ േമരനില ാ മവാര ിണമ  ി ാ   
ൂീരാരാേയാ ൂിരാാരാ ൂിരജാ ൂിാസേതാകുീ  
 തയ്രാ രരാതാാാ  ാുദാ  ാു്രിുീ   
മാവാ� 7

8 ്്രൂാരാേയാ മമിുീനയസ രാജയാൂ   
തികേരാീ ജ േീനാ നി്ഭഢുയാ രരാരരാ   
സതയ ജാനാനവ ്രാ സാമരസയ രരാ ുാ  
തര േി�നീ തലാമാലാ താമധതദ താമ്രിുീ   
തലാനിേിൂ താൂയതലാ രസജാ രസോൂേിൂ  
കഷാ കരാതനാ ാജയാ കഷരാ കഷേരകുാ   
രരാേജയാതിൂ രരാോമ രരമാാൂ രരാതദരരാ  

                                                           
8 മാവര  (രാഠേ്ദാ)  
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രാാഹസാ രാാഹമീ രരമമ ൂിേ്ദിനീ   
മവാ�ലമവാ�ലനിതയ് ാ കനിമാനസ ഹാസിതാ  
സതയ�താ സതയ്രാ സ�ാന ോമിനീ സതീ   
തജാുീ തജജനനീ ബ�്രാ ചോ േിതതാ  
 സൂിതീ  ച ാലലജാ  തിൂാ  ത്ാാതിൂ   
 ാേുാസരീ  ാുദാതീ രാാാതദരീഠ ്രിുീ  
ൂിയ്ദുലാ ൂിൂിാസാ ൂീരമാതാ ൂി തദ സൂ   
കിവാ കാിനില ാ മലൂിനഹ ്രിുീ  
്ാൂജാ ്ൂേരാഗവീ ്ൂചാ  ൂതിനീ   
ഛവൂസാരാ ാാഭസാരാ മമസാരാ തേലാദരീ  
ഉദാരതീതിരദ ഉ ാമ്ൂ്ൂാ ൂുേ ്രിുീ   
ജപാതധ ജരാത  ജനൂി�ാനി ദാ ിനീ  
സേ�ാരനിവദദദ്ഷാ ാാനയതീത തലാതിതാ   
ഗാ്ീരാ ഗഗനാനസാ ഗ�സിതതാ ഗാനേലാാരാ  
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ത നാ രഹിതാ താൂാലതാനാ താനാണിൂിനഹാ   
താ േതാരു നി നാാ താമേതലി തരാഗിതാ  
തനതദതനതതാ്ലാ ലീലാ ൂിനഹ ോരിുീ   
അജാ ക ൂിനി  ാാ കഗദോ കി   സാദിനീ  
അന ൂു സമാരാേയാ ബഹി തു ണദലേ്ാ   
ത ീ തിൂാേ നില ാ തിസാ തികരമാലിനീ  
നിരാമ ാ നിരാലാബാ  സസാതാരാമാ ണോസതിൂ 89    
സാസാരരല നിാഗഗ9

10 സകുരു ര ിതാ   
 ജ ി ാ  ജതതേീ  ജമാന സസ്രിുീ   
ോാദോരാ േനാേയകാ േനോനയ ൂിൂ്ിനീ  
ൂി  ി ാ ൂി ്രാ ൂിാസവമു താരിുീ   

                                                           
9 ണോാതിൂ (രാഠേ്ദാ) 
10 നി്ദേഗ  (രാഠേ്ദാ) 



�ീ ലളിതാസഹ�നാമേസാതാ 
 

 

30 
 

ൂിാസനാസാ ൂി�മാ്ാ ്ൂവൂീ ൂിൃ്രിുീ  
അേ ാനിേ ോസനിനില ാ ്്സാ ില്രിുീ   
ൂീരേഗാൂീ ി ാ ൂീരാ ്നഷായാഥ നാദ്രിുീ  
ൂിജാനതലനാ തലയാ ൂിദഗദോ ്ബവൂാസനാ   
ത്സാേിതാ ത്സമ ീ ത്സമാേ� സസ്രിുീ  
സാമഗാന ി ാ ണസനമയാ10

11 സദാാിൂ ിുാബിനീ    
സൂയാരസൂയ മാന സാ സ�ാരദസിനിൂാരിുീ  
സസസാ സസ്ാൂമധരാ േീരാ േീരസമ േി�താ  
്ചതനയാദയ� സമാരാേയാ ്ചതനയ ിണമ ി ാ  
സേദാദിതാ സദാ ഷാ തരുാദിതയ രാ്ലാ   
ദകിുാ ദകിുാരാേയാ ദരേസര കുാാചജാ  
ണതനളിനീ േതൂലാല നദയ  ്തൂലയ രദദാ ിനീ   

                                                           
11 േസാമയാ (രാഠേ്ദാ)  
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േസാത ി ാ സതിമതീ �തി സാസത ്ൂ്ൂാ  
മനസസിനീ മാനൂതീ മേഹാീ മാഗലാാതിൂ   
ൂിാസമാതാ ജഗുാതീ ൂിാാലാകീ ൂിരാഗിുീ  
 ഗല്ാ രരേമാദാരാ രരാേമാദാ മേനാമ ീ   
േൂയാമേതാീ ൂിമാനസാ ൂേിുീ ൂാമേതാസരീ  
രാ ജ ി ാ രാേ ത മാാേിാാ ിനീ   
രാമീ രാ്േതാീ രാ സാേുയാരചാരിുീ  
ാാാസതീ ാാാസ്താസ ോ ാാരദാ ാാ േമാഹിനീ   
േരാ േരണതാ േനയാ ോിുുീ േ േരൂണി നീ  
േലാതാതീതാ ഢുാതീതാ സ�സാമതീതാ ാമാതിതാ   
ബ�തിണമ ുയാ ബാലാ ലീലാൂിേനാദിനീ  
ണമാഗലീ ണുതരീ ണേൂവാശയാ ണൂാസിനീ   
ണൂാസിനയ േ�ന   ീതാലലോാ്നാ ശുമാനസാ  
ബി�തപേ�ു സ ഷാ ാ�സവജാ തികരാാബിതാ   
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ദാക ാ സമാരാേയാ തികരാ�ീ ൂാലരീ  
ജാനക ാ ജാനഗമയാ ജാനേജ സസ്രിുീ   
േ ാനിക ാ തിുേ ാീ തിഢുാാബാ തിേതാുഗാ  
അനൂാലദദ ത ചാരിതാ ൂാാിതാാേ   ദാ ിനീ   
അ്യാസാതിാ ജാതാ വഡേസാതീത  ്രിുീ  
അൂയാജ തരുാമവി�രജാന   േസാന ദീരിതാ   
ആബാല േഗാര ൂിദിതാ സ�സാ�ിാണാൂയ ാാസനാ  
�ീചാരാജ നില ാ �ീമതദ തികരണവരീ   
�ീാിൂാ ാിൂാ്ായതയ ്രിുീ ലളിതാാബിതാ 
ഏൂാ �ീലളിതാ േദൂയാ നാാാാള  സാഹ�താ ജഢൂ  
 

ഇതി �ീ തജാ  കരാേു ഉ്രുേ  
�ീ ഹ നീൂാഗസയസാൂാേദ 

�ീലളിതാ സഹ�നാമേസാത തഥനാ സ ുോത 


